
ما المراد بالخير هنا ؟ 
:الخيلالطالب
:ما الذي حمله على الخيل ؟ حيث قال الصافنات الجياد و القققولالشيخ

الثاني .
 :يطلق الخير على المال و غيره.الطالب
:مققا هققو الققدليل أو الشققاهد علققى أن الخيققر المققراد بققه المققال ؟الشققيخ

 و المراد بالخير. هنا المال فما الدليل(( وإنه لحب الخير لشديد ))
 نعم. طيب(( وتحبون المال حبا جما ))على أن المراد به المال ؟ 

 ما المراد بذكر ربه ؟(( عن ذكر ربه ))قوله : 
 :قالوا أنه صل ة العصر و لكنه أعم من الصققل ة و يشققمل أذكققارالطالب

.أيظاالمساء و الصل ة 
:أحسنت قوله حب الخير عن ذكر ربي عن ما موقعها هنا ؟ الشيخ

:أحببت حب الخير عن ذكر الله  سبحانه و تعالى. الطالب
:وش معنىاه؟الشيخ

: بمعنى سوىالطالب
: بمعنى سوى... ل عن يعني بدل ذكر ربي هذا وجه و وجققه آخققرالشيخ

أنها مضمنة يعني آثرت حب الخير عن ذكره.
الضمير يعود على من ؟: ((توارت بالحجاب)) طيب قوله 

:....الطالب
: جعل شاهدها ذاهبة و جائية التار ة الثانيققة وارت الحجققاب عققنالشيخ 

الشمس و المراد بالحجاب على هذا القول؟ الرض صحيح. طيب. قال
 طفق من أفعال. ..وأين خبرها؟((فطفق مسحا))

:....الطالب
((بالسوق)): خبرهققا محققذوف فطفققق يمسققح مسققحا طيققب الشققيخ

معناها جمع ساق يعني يضرب سوقها حتى يعقرها و العنققاق بيققده. إذا
معنقى كلمقك أنقه يمسققح سققوقها بيققده و يمسققح أعناقهقا كققذلك ضققربا

بالسوق و العناق القتل نأخذ الفوائد .
.(( و وهبنا لداوود سليمان نعم العبد ))قال الله  عز وجل :  
للعبققد وعز وجققل من فوائد هذه الية الكريمة أن الولد هبة من الله  

يتفرع على هذا أن يجب علققى العبققد أن يشققكر اللققه تعققالى علققى هققذه
النعمة .

 ((نعمو من فوائد هذه الية الكريمة الثنققاء علققى سققليمان فققي قققوله
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)) و العبودية هنا العبودية الخاصة.العبد
 فققإنأواب))و من فوائد هذه الية إثبات العلل و السباب لقوله إنه ((

هذا هو سبب الثناء عليه. 
و من فوائدها فضيلة الوبة إلى الله و الرجوع إليه بالقلب و العمل لن

الله أثنى على سليمان بسبب ذلك .
 إلققى آخققره. ))إذ عرض عليه((و من فوائد الية الكريمة: في قوله 

من فوائدها : بيان عظمة ملك سليمان حيث كان الناس يعرضون عليه
هذه الخيول للتمتع بها و من أجل الطلع عليها و تفقققدها. و وجققه ذلققك
أنه قال إذ عرض عليه فهذا يدل على أن هناك أناسا يعرضون عليه هذا

الخيل.
و من فوائد هذه الية: أن هذه العاد ة و هققي عققرض الخيققول و التمتققع 

بجريها في آخر النهار عاد ة قديمة ما زال الناس عليها إلى اليققوم يعنققي
ل تكاد تجد أحدا يجري مسابقة على الخيل في أول النهار و إنما يكققون

في آخر النهار و هذه من العادات القديمة في الناس إلى اليوم.
و من فوائد هذه الية أنه ينبغي اختيار الخيل الجيد ة الجميلة التي تسر 

 .الصافنات الجياد))النفس في رؤيتها و في جريها لقوله ((
و من فوائدها أنه ينبغي اقتناء الخيل حيققث كققان هققذا مققن دأب الرسققل

(الخيل:  عليه الصل ة والسلم عليهم الصل ة والسلم  و قد قال النبي
 . فمققتى كققانتمعقود في نواصيها الخير إلممى يمموم القيامممة )

الخيل آلة حرب فالخير في نواصيها إلى يوم القيامة .
و من فوائد هذه الية : ذكر نموذج من وصف سليمان بالواب حيقث  

 إلى آخره.(( إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ))قال : 
و من فوائدها : أن المال خير و هو كذلك لن النسان إذا رزق المققال 

تمكن أن يتمتع تمتعا كامل فيما يختص بالمال بخلف إذا ما ضققيق عليققه
المال فإنه ل يستطيع أن يتمتع .

و من فوائد هذه الية الكريمة أن العراض عن ذكققر اللققه بققأمور الققدنيا
أمر مذموم لن سليمان وبخ نفسه في كونه أحب الخيقر و قققدمه علققى

ذكر الله.
و من فوائد اليققة الكريمققة: إثبققات أن الشققمس تجققري دائمققا و ليسققت
تغيب بمعنى أنها تنحجب عن البصار في السماء في قوله حتى تققوارت

بالحجاب.
و من فوائدها : إثبات أن الشققمس هققي الققتي تققدور علققى الرض فققي 
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 و(( حتى تمموارت ))طلوعها و غروبها لنه أضاف الفعل إليها فقققال 
لو كان المر كما يقول أهل الجغرافيا اليوم إن الرض هي التي تققدور و
تنحجب الشمس بسبب دورانهققا لقققال حققتى تققوارين بالحجققاب أو حققتى
توارى بالحجاب هو يعني لنه لو كان أنققت الققذي تققدور و مقابلققك ثققابت
فمن الذي يتوارى الثابت أو الدائر ؟ الدائر. فإذا كان اللققه تعققالى أثبققت
أن التواري للشمس دل هققذا علققى أنهققا هققي الققتي تققدور و هققذا كقققوله

(( وترى الشمس إذا طلعممت تممزاور عممن كهفهممم ذاتتعالى : 
 فهققذه أربعققة أفعققالاليوم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ))

كلها أضيف إلى الشمس. و في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنققه
كان مع النبي حيث غربت الشمس فقققال لققه أنققس أتققدري أيققن تققذهب

(فإنهما تسمجد تحمت العمرش وقلققت اللققه و رسققوله أعلققم قققال :
تسممتأذن فممإن أذن لهمما و إن قيممل ارجعممي مممن حيممث جئممتي

هذا هو ظاهر القرآن و الواجب على المققؤمنفتخرج من مغربها ). 
أن يتبع ظاهر القرآن لن هذه هي الطريق في كل شيء كمققا تعرفققون
في السماء والصفات نتبع ظاهر القققرآن و كمققا تعلمققون فققي الحكققام
الشرعية نتبع ظاهر القرآن إذن في المور الكونية نتبققع ظققاهر القققرآن
ه بخلققه لن ظاهر القرآن صدر من الخالق العليم فهقو أعلقم مقن خلق

ووالقال الله تعققالى  ضض  رر ل
و ووا ضت  ووا وم سسمم وق ال رلمم وخ رم  هه هت رد وه رشمم وأ وما   )) :

رم   )) ضه ضس هف وأن وق  رل  فإذا كان هذا صققادر مققن أعلققم مققن يكققون وجققبوخ
علينا أن نصدقه و ل شك. فالواجب علينا إذن إجققراء ظققواهر الكتققاب و
السنة على ما هي عليققه حققتى يقققوم لنقا دليققل حسققي واضققح يتققبين أن
اللفظ ليس على ظاهره فلو فرض أنه تبين تبينا واضحا مثققل الشققمس
أن الرض هي التي تدور فإننا نقول عبر بهذا الفعال الققتي ظاهرهققا أن
الشققمس هققي الققتي تققدور باعتبققار مققا نشققاهد. فتكققون غربققت باعتبققار
مشاهدتنا لن المشاهد المحسوس حسب المر الظققاهر لعامققة النققاس
أن الرض ثابتة و الشمس تدور عليها فيكون التعبير بحسب مققا يشققاهد
الناس في الظاهر لكن متى نحتقاج إلقى تأويقل اليقات ؟ إذا ثبقت ثبوتقا
حسيا قطعيا ما فيه إشكال. لن الظاهر دللته ظنية و ل يمكن زحزحققة

هذه الدللة إل بدليل قطعي يكون أقوى منها.
و من فوائد هذه الية : أن الرض كرويققة لنقه لمقا أثبققت أنهقا تتقوارى 

بالحجاب دل هذا على أن الرض هي الققتي تحجبهققا و هققي كمققا نشققاهد
تنزل الشمس في أوج السماء فقي أعلقى ثقم تنقزل شقيئا فشقيئا حقتى

3



تكون في السفل في الرض فيدل ذلك علققى أن الرض كرويققة و هققذا
أيضا أمر مقطوع به و ل إشكال فيققه فهققو ظققاهر مققن القققرآن و ظققاهر

(( إذا السماءكذلك فققي الواقققع. ففققي القققرآن يقققول اللققه تعققالى : 
انشقت وأذنممت لربهمما وحقممت وإذا الرض مممدت وألقممت ممما

 متى هذا ؟ يكون يوم القيامةفيها وتخلت وأذنت لربها وحقت ))
يدل على (( إذا الرض مدت ))لن السماء لم تنشق الن. فقول :  

قوله تعققالى أنها قبل هذا ليست ممدود ة بل هي كروية و هذا ل يعارض
(( أفل ينظرون إلى البل كيف خلقممت وإلممى السممماء كيممف
رفعمممت وإلمممى الجبمممال كيمممف نصمممبت وإلمممى الرض كيمممف

ل يعارضققه لن سققطحها باعتبققار المشققاهد, فققأنت الن إذا سطحت ))
الرض تجدها مستوية إلى مد البصر . وقفت على

 إلى(( ردوها علي فطفق ))  و من فوائد هذه اليات : في قوله  
آخره .

من فوائدها : جواز التعذير بإتلف المال. و هقذه المسقألة اختلققف فيهقا
الفقهققاء هققل يجققوز أن نعققذر النسققان بققإتلف مققاله أو ل يجققوز؟ فمققن
العلماء من قال بققأنه ل يجققوز لن إتلف المققال إفسققاد لققه و يمكققن أن
نعذره بأخذ المال دون إتلفه فنأخذه منه و ننفقه في جهة أخرى نافعة.
و منهم من قال بل إن ذلك جائز و استدلوا لهذا بأن الغال من الغنيمققة
الذي يكتم من غنم يحرق رحله و هذا إتلف له مع أن الجيش قد يكون
في حاجة إلى ماله و مع هذا نتلقه. و هذا القول هققو الراجققح أنققه يجققوز

التعذير بإتلف المال:
أول لدللة السنة على ذلك.   

و ثانيا لن إتلفه أنكى وأعظم أثرا لنه لو أخذ و جعل فققي مصققالح   
صار التنكيل خفيا, ثم قد يكون فتح باب للققول ة الظلمققة إذا أراد المققال
أقاموا دعوى على شخص ما ثم قالوا نعذره بأخذ ماله ثم يأخذون ماله
ال و لكنقه سقيكون فقي جيقوب هقؤلء على أنقه سقيكون فقي بيقت الم
الظلمة. فإذا قلنا بأنه يحرق و يتلف أمام النققاس زال هققذا المحققذور. و
بناء على ذلك لو وجدنا مع شخص آلة لهو تصلح أن تسققتعمل فققي غيققر
اللهو و عذرناه بتكسيرها كان ذلك سائغا و ل نقول حولها إلى آلققة غيققر
آلة اللهو لن إطلقها أمام الناس أنكى و أشققد مققن لققو أتلفققت بإنفاقهققا

في جهة ما.
و من فوائد هذه الية أن النسان ل بأس أن يعذر نفسه بققإتلف مققاله 
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بنفسه لفعل سيلمان. فلو فرضنا أن شخصققا اشققتغل بشققيء معققه عققن
ذكر الله و أراد أن يكسره لكان ذلك سائغا جائزا لن هذا يؤدي إلققى أل

يعود مر ة أخرى إلى التشاغل عن ذكر الله بشيء من المال.
و من فوائد هذه الية قو ة سلطان سققليمان فققي أمققره و نهيققه لقققوله 

ردوها علي فإن هذا يدل على أن له جنودا كثير ة تأتمر بأمره إذ لم يقل
ردها لو قال ردها لكان الخادم واحدا لكن لما قققال ردوهققا دل علققى أن

له جنودا خدما يخدمونه كثيرين.
و من فوائدها سرعة و مبادر ة سليمان عليه الصل ة والسلم لتنفيذ ما 

فطفمممق مرحممما بالسممموقأراد مقققن إتلف هقققذا المقققال لققققوله ((
)). قد يقول قائل : أليس في هذا تعققذيب للحيققوان إذا جعققلوالعناق

يضرب سوقه بالسيف؟ فيقققال بلققى لكققن الظققاهر أنققه يعقرهققا أول ثققم
يقطع عنها ثانيا. و هذا ل بأس به لن اللم ل يدوم و إنما خققص السققوق
بالضرب مققن أجققل أنهققا صققافنات و الصققافنة إذا رفعققت حافرهققا بعققض
الشيء صار لسوقها منظر جميل فهو متعلق الرغبة و لذلك جعلها فققي

هذه السوق و أما العناق بظاهر من أجل إنهائها نهائيا .
السائل:عرف سليمان لغة الطيور ..............

: هذا سؤال جيد. يقول هل أكقل لحومهقا أو تصقدق بقه أم مقاذاالشيخ 
فعل ؟ المؤلف يقول أنه تصدق بها .

:يقول العنققاق فققإذا قطققع رجلهققا تقربققا إلققى اللققه تعققالى حيققثالطالب
اشتغل بها عن الصل ة و تصدق بلحمها فعوضه الله خيرا منها وأسققرع و

هي الريح.
:سمعت. هذا يحتمل ما قاله المؤلف أنه تصدق بها و يحتمققل أنققهالشيخ

لم يتصدق بها لن ذبحها تقرب إلى الله تعالى بإتلفها و ما كققان كققذلك
فإنه ل يؤكل و نظيره لو زنى رجل ببهيمة فإن البهيمة تقتققل و ل يؤكققل
لحمها لنها أتلفت فققي حققق اللققه فل ينبغققي أن تؤكققل. علققى كققل حققال

سليمان تصدق بها كما قال المؤلف أو أكلها أو تركها الله أعلم .
سم: القارئ  هث ددا  وس وج ضه  يي ضس رر هك ولى  وع ونا  ري وق رل وأ وو ون  وما ري ول هس سنا  وت وف رد  وق ول وو  ))

وب )) ونا دد وأ وحمم وضل ضغممي  وب رن وي دكمما ال  رل هم ضلممي  رب  وه وو ضلي  رر  ضف رغ يب ا ور ول  وقا  ))
هب )) سهمما وو رل وت ا رنمم وأ وك  سن ضإ ضد ي  رع وب رن  ضر ي ضم رجمم وت وح  يريمم هه ال ولمم ونا  رر سخ وسمم وف  ))

وب )) وصا وأ هث  ري وح دء  وخا هر ضه  ضر رم وأ دص )) ضب سوا وغ وو دء  سنا وب سل  هك ون  ضطي ويا سش ووال  ))
ضد )) (( هذا عطائنمما فمامنن أو وفا رص ول ضفي ا ون  ضني سر وق هم ون  ضري وخ ووخآ  ))

 .أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ))
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(( ولقد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  قال الله تعالى : الشيخ  
 هققذهفتنا سليمان وألقينمما علممى كرسمميه جسممدا ثممم أنمماب ))

الجمل كما هو معروف مؤكد ة بثلثة مؤكدات و هققي القسققم المقققدر و
اللم المؤكد ة للقسم و يسمونها مؤطئة للقسم و الثالث قد. و لقد فتنا
سليمان أي اختبرناه و الضمير في فتنا يعود على الرب عز وجل و جاء
بضمير الجمع تعظيما ل تعديل لن الله سبحانه وتعالى واحد لكققن تققار ة
يعبر عن نفسه بلفظ الفراد و تار ة يعبر عن نفسه بلفظ الجمع. يقققول
سليمان هو ابن داوود و لم يبين الله سققبحانه هققذه الفتنققة ل عينهققا و ل
نوعها و لهذا ينبغي لنا أن نبهم ما أبهمه الله و نجمل ما أجملققه و نعلققم
أنه لو كان هناك فائد ة لنا في تعييققن مققا أبهمققه لققذكره لن اللققه تعققالى

 فكققل شققيء(( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )).يقول : 
فيه مصلحة فل بد أن يبينه الله عز وجل. و لهذا نقققول هققذه الفتنققة لققو
سألنا سائل ما نوعها و ما عينها قلنا الله أعلم لن الله تعالى لققم يبينهققا
لنا و لم ترد في خبر معصوم فوجب علينا أن نسكت. أما مققا ذكققر فققي
هذا الموضع من السققرائيليات فإنهققا إسققرائيليات كاذبققة ل تليققق بمقققام
النبو ة لكن السرائيليون أتوا بها لنهققم ل يعتقققدون أن داوود و سققليمان

رسولن يعتقدون أنهما ملكان و الملك يجوز عليه كل شيء .
(( ابتلينققاه بسققلب ملكققه هققذا بققدأ المؤلققف))فتنا سممليمانيقول :  

بالقصة السرائيلية بسلب ملكه و ذلققك لققتزوجه بققامرأ ة هواهققا و كققانت
تعبد الصققنم. نسققأل اللققه العافيققة يعنققي جعلققوا داوود و سققليمان كلهققم
كلهما عشيقان ليس لهما هم إل النساء: فداوود كما مر علينا أنققه أراد
أن يتزوج امرأ ة شخص و كان عند داوود تسع و تسعون امرأ ة فأراد أن
يكمل المائة, و أما سليمان فيقول : أنه هوى امرأ ة تقققول هققذه القصقة
الكاذبة أنه هوى امرأ ة و عشقها و كانت تعبد الصنم في داره مققن غيققر
علمه إذن صارت الدار دار كفر و شرك بدون علققم. و هققذا نقطققع بققأنه
كذب لنه لو كانت هذه كافر ة لبين الله ذلك كما بين ذلققك فققي امرأتققي
نوح و لوط. قال" و كققان ملكققه فققي خققاتمه فنزعققه عنققد إراد ة الخلء و
وضعه عند امرأته المسما ة بالمينة على عادته فجاءها جني في صققور ة
سليمان فأخذه منها". هققذه القصققة ملكققه فققي خققاتمه فققإذا أراد دخققول
الخلء نزعة و ما أدري ما السبب فققي نزعققه اسققم سققليمان ليققس فيققه
لفظ جللة ليس فيه اسم من أسققماء اللققه حققتى يقققول قائققل تحققرز أن
يدخل بشيء فيه ذكر الله و أيضا يضعه عنققد امرأتققه المسققما ة بالمينققة
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على عادته. هذا أيضا يدل على كذب القصة أول كيف يكققون ملققك فققي
الخاتم فقط و ثانيا إذا كان ملكه في خاتمه فهل يمكققن أن يفققرط فيققه
هذا التفريط و يلقيه عند امرا ة؟ قد يقول قائل أنها أمينة و لكققن نقققول
ما هو الدليل على هذا؟ فجاءها جني في صور ة سققليمان فأخققذ الخققاتم
منها فلما أخذ الخاتم صار سليمان لن الملك يتبع هذا الخاتم. قال اللققه

 و ذلك الجني و هو صققخر(( وألقينا على كرسيه جسدا ))  :تعالى
أو غيره يعني اسمه جلس على كرسي سليمان و عكفت عليه الطير و
غيرها فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسيه و قال للناس أنققا
سليمان فأنكره مسكين. لما جاء وجد هققذا الجنققي المسققمى بصققخر أو
غيره على الكرسي فجعل يقول للنققاس أنققا سققليمان يقولققون ل لسققت
سليمان ارجع ورا لن سليمان هو الجالس على كرسي الملك أما أنققت
فلست بسليمان. فتكون حسققرته شققديد ة ثققم أنققاب. و الواقققع أن هققذه
مسألة ألقينا على كرسيه جسدا بعض العلماء يقققول إنققه شققيطان لكققن
بقطع النظر عن كون الملك في الخاتم و أنه أعطاه امرأته و أن الجني
جاءها فأخذه منها. يقول أن الله تعالى ألقى على كرسيه جسققدا يعنققي
في غيبة سققليمان لن سققليمان ليققس دائمققا علققى الكرسققي لكققن اللققه
سبحانه وتعالى سلط عليه شيطانا جلس علققى الكرسققي و جعققل يققدبر
الدولققة و سققليمان لمققا جققاء إلققى مكققان جلوسققه وجققده مشققغول بهققذا
العفريت و عجقز عقن إنزالقه عقن الكرسقي و عقن تقولي تقدبير شقئون
الدولة. فعرف أنه مفتون و أن الله سلط عليه هققذا الشققيطان ليختققبره
سبحانه وتعالى. هقذا ققول لبعقض العلمقاء و ققد روي عقن ابقن عبقاس
رضي الله عنه أنه شيطان و لكن ابن عباس كما هققو معلققوم كققان أخققذ
عن بني إسرائيل كثيرا و ربما يكون هققذا ممققا أخققذه. المهققم هققذا قققول
المؤلف والمؤلف يرى أن هذا حدث بسبب أن الملك فققي الخققاتم و أن
هذا الجني أخذه من المرأ ة المؤتمنة و جلس على الكرسققي و قققال أنقا
سليمان. هذه واحد ة . الثانية أن الله سلط شيطان بدون أخذ الخققاتم و
بدون التسلط بالجني سلط شيطانا فجلس على الكرسي و صققار يققدبر
شئون الدولة و انتهب السلطان من سققليمان لن سققليمان ليققس دائمققا
على الكرسي. القول الثالث أن الجسد هو شق الولد الذي اختققبر اللققه
به سليمان حين قال" لطوفن الليلة عل تسعين امرأ ة تلققد كققل واحققد ة
منهن غلم يقاتل في سبيل الله "حلف أن يطوف يعني يجققامع تسققعين
امرأ ة وأن كل امرأ ة تلد غلما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قققل
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إن شاء الله فلم يقل إن شاء اللققه اعتمققادا علققى مققا فققي نفسققه علققى
العزم على تنفيذ ما أراد. فنفذ مققا أراد وجققامع تسققعين امققرأ ة لكققن مققا
أراده الله لم يتمكن منه و هو أن تلد كل امرأ ة غلما يقاتل فققي سققبيل
الله فولدت منهن شق إنسان نصف إنسان لجل أن يعققرف سققليمان و
غير سليمان أن المر بيد اللققه و أنققه ل يجققوز أن يتققألى أحققد علققى ربققه
سبحانه وتعالى. يقول أحد المفسرين أن هذا الولد هو الجسققد لن هققذا
الولد ليس كامل التكوين نصف إنسان كيف يدبر هذا الذي ألقققي علققى

فألقينمما علممىالكرسي ففتن به سليمان. القول الرابع أن قققوله  : ((
 يعني به سليمان نفسه فتنا سققليمان اختبرنققاه ألقينققاكرسيه جسدا))

على كرسيه جسدا يعني ألقيناه هو على الكرسي جسدا و الجسققد هققو
الذي ل يققدبر و ليققس عنققده تفكيققر يعنققي أن اللققه سققلب مققن سققليمان
تفكيره الذي يدبر به شققئون مملكتققه فصققار ل يحسققن التققدبير و مققن ل
يحسن التدبير كالجسد بل روح فيكون المراد بالجسد سليمان نفسققه و
يكون كأن الكلم و ألقيناه جسدا على كرسيه ل يحسققن التققدبير و هققذا
أيضا قريب أن الله سبحانه و تعالى يسلب على النسان عقله و تدبيره
حتى يكون جسدا بل روح. و من المعلققوم أن مملكققة عظيمققة كمملكققة
سليمان إذا فقققد منهققا المققدبر سققوف تتخلخققل و تققتزعزع فهققذه أربعققة

)).وألقينا على كرسيه جسممدا ثممم أنممابأقوال في معنى قوله ((
أما ما ذكره المؤلف فهو باطل بل شك. و أما ما ذكر بأنه الولققد الشققق
فالظاهر أنه ضعيف. بقي عندنا قولن أحققدها أنققه شققيطان سققلط علققى
كرسي سليمان فبقي فيه و صققار يققدبر شققئون المملكققة. و الثققاني أنققه
سليمان نفسه سلب الله منه التفكير و تدبير شققئون المملكققة فصققار ل
يحسققن التققدبير هققذان قققولن محتملن أقربهمققا اللفققظ الول أي أنققه
شيطان ألقي على الكرسققي لن جسققدا هققذه نكققر ة تقتضققي أن يكققون
الملقى غير الملقى على كرسيه و لكن الثاني أقرب من حيقث المعنقى
يعنققي أن اللققه سققبحانه وتعققالى إذا سققلب النسققان عقلققه و تفكيققره و
سلطته فهو بمنزلة الجسد. علققى كققل حققال هققذه الفتنققة الققتي حصققلت
لسليمان بإلقاء الجسد على كرسيه سواء أكققان هققو نفسققه أو شققيطان
جلس على الكرسي. ل شققك أنهققا فتنققة عظيمققة و ل يتصققورها أحققد أن
تمسه هذه الفتنة لن ما نسمع من الفتن و المصائب و غيرهققا نسققمعها
على أنها تمر علينا مرورا ذهنيا و ليققس هققذا كالققذي يباشققر المصققيبة أو
القضية نفسها سليمان لما وصل به المر إلى هذا الحال أناب إلى اللققه

8



لن من طبيعة البشر إذا أصيب بمصيبة أن يحاسب نفسه. أما قبققل أن
يصاب فقد يغفل لكن إذا أصيب صار يحاسققب نفسققه و رجققع إلققى اللققه
حتى المشركون إذا ركبوا في الفلققك و أصققابتهم المققواج الققتي يضققرب
بعضها ببعض يلجئقون إلقى اللقه سقبحانه وتعقالى يقدعونه مخلصقين لقه
الدين أن ينجيهم فمن طبيعة البشر أن يعود إلى القو ة التي يمكنهققا أن
تدفع عنه المصيبة التي نزلت به. و مققن خققرج عققن هققذه الطبيعققة فقققد

(( ولقد أخممذناهميخرج عن الطبيعة انققاس كمققا قققال اللققه تعققالى : 
 قققد يخققرج نققاسبالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ))

عن هذه الطبيعة الفطرية فتصيبه المصائب و النكبات و العذاب و لكن
ثم أنمماب))قلبه يكون قاسيا ل يتأثر نسأل الله العافية. نعققم.  قققال ((

رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخققاتم فلبسققه و جلققس
ثمعلى كرسيه هذا من أبعد ما يكون تحريف لكلم اللققه عققز وجققل. ((

 أي رجع إلى ملكققه المتعيققن أن المعنققى أنققاب إلققى اللققه يعنققيأناب))
عرف أن هذا الذي نزل به لمر حدث منه فرجع إلى الله و أناب إليققه و

أحسن التوبة و أصلح العمل. 
(( قال رب اغفر لي وهب لي ملكا ال ينبغي لحد منقال :  

 بدأ بطلب المغفر ة قبل طلققبقال رب اغفر لي)) هذا. ((بعد ي ))
الملققك العظيققم الققذي ل ينبغققي لحققد مققن بعققده. و ذلققك لن زوال أثققر
الذنوب هو الذي يحصل به النصر فالققذنوب فققي الحقيقققة تققتراكم علققى
القلب و تمنعه من كثير من مصالحه فيحسن بالنسان التخلص من آثار

هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. 
 المغفققر ة مققأخوذ ة مققن المغفققر و هققو الققذي)) قال رب اغفرلي((

يوضع على الرأس لتقاء السهام في حال القتال و هو شيء من حديققد
يسمى البيضة. فهو يقي الرأس و في نفس الوقت يستره و لهذا نقول
إن مغفر ة الذنوب سترها عن الخلق و مع التجاوز عن عقوبتها يعني أنه
جامع بين معنيين: هما الستر و التجاوز عن الذنب, أي أن الله تعققالى ل

ال ينبغممي يعنققي أعطققي ملكققا ))))وهب لممي ملكمما((يعاقب عليه.  
(( ل ينبغي يعني ل يصققلح أن يكققون لحققد مققن بعققدي.لحد من بعد ي

يعني ملكا عظيما ل يفكر به أحد من بعدي, فغفققر اللققه لققه و اسققتجاب
 أي سواه نحو فمن يهديه مققن بعققد اللققه))من بعد ي((له. قال تعالى 

(( أي))من بعممد يأي سواه يعني كأن المؤلف يقول إن معنققى قققوله 
سواي و ليس المراد من بعدي زمنا بل ل ينبغي لحد في زمنققي و مققن
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بعد زمني  و لكققن المققراد بالبعققد هنققا السققوى و استشققهد بققذلك بقققوله
 و معلوم أنه ل أحد بعد اللققه(( فمن يهديه من بعد الله ))تعالى : 

ن ن بعقد اللقه أي م فالله هو الخر الذي ليس بعده شيء لكن معنى م
هب لي ملكمما ال ينبغممي لحممد مممن بعممد يسوى الله. نعم. قال(( 

 هذه الجملة تعلقهققا بمققاإنك أنت الوهاب)) إنك أنت الوهاب)) ((
قبلها أنها من باب التوسل لما سأل الله أن يهبه ملكا توسققل إلققى اللققه

 وأنققت فققيإنك أنممت الوهمماب))بالسم الذي يناسققب مققا دعققا بققه ((
 يسميها العلماء ضمير الفصل وتفيد ثلثققةإنك أنت الوهاب))قوله(( 

أشققياء التوكيققد و الحصققر و التمييققز أو الفصققل بيققن الصققفة و الخققبر. و
 صيغة المبالغة و ذلك لكثر ة هبات اللققه و كققثر ة مققنالوهاب))قوله(( 

يهبه الله. كل ما في الخلق من نعمة فهو هبة من الله و ما أكققثر النعققم
على النسان نفسه و مققا أكققثر النسققان الققذي أنعققم اللققه عليققه و لهققذا

.إنك أنت الوهاب))جاءت صيغة المبالغة ((
 الفاء للسببية مققن وجققه و)( فسخرنا له الريح ))قال الله تعالى   

للتعقيب من وجه آخر, أي فبسبب دعققائه و فققور دعققائه ليققش قققدرناها
بسبب؟ لن الفاء للسببية. فور دعققائه لنهققا للتعقيققب. يعنققي فلمققا دعققا
استجاب الله له ))فسخرنا له الريح(( يعني ذللناها لققه و الريققح الهققواء.

تجققري أي تسققير.تجممر ي بممأمره رخمماء حيممث أصمماب)) يقققول(( 
 يعنققيحيممث أصمماب أي لينققة رخاء أي على و فققق أمققره. بأمره))((

حيث أراد. و حيث ظرف متعلقة بقوله تجري يعنققي تجققري إلققى الجهققة
ا التي أرادها  رخاء يعني لينة في سقيرها و هبوبهقا لينقة فقي طاعتهقا م
تستعصي لو كانت الريح جنوبا الن مثل و هو ييد أن يهذب إلى الجنوب
يأمرها أن تهب شمال  فتهب شمال و يمشي عليها. نعققم تجققري بققأمره
حتى لو كان التجاه السائد للريح جنوبا وأمرها أن تكون شققرقا اتجهققت
شرقا تكون شمال اتجهت شمال تمشققي حيققث أراد. و قققوله عققز وجققل

 قد يقققول قائققل مقا الجمققع بيققن قققول رخققاء وتجر ي بأمره رخاء))((
تجققري بققأمره إلققىو لسليمان الريح عاصفة)) قوله في آية أخر ((

الرض التي باركنا فيها للعالمين و الجواب أن الجمع بينهما سهل فهققي
رخاء يعني ليس بها زعزعة وهي عاصفة سريعة فالمراد بالعصققف فققي
قوله عاصفة يعني أنها سريعة ليست بطيئة لن غدوها شققهر و رواحهققا
شهر يعني تمشي في الصباح و ل يأتي زوال الشمس إل و قققد قطعققت
مسافة شهر و بعد الزوال تمشققي و ل يققأتي الغققروب إل و قققد قطعققت
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مسافة شهر و كيف ذلك؟ يعني هل تطير به نفسه ؟ل قال أهققل العلققم
أنه يضع شيئا كالبساط يضعه على الرض و يجلس هققو وحاشققيته علققى
هذا  البساط ثم يأمر الريح فتحمله فيطير بيققن السققماء و الرض و مققع
ذلك هو رخاء. و كان المتبادر أن مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على
هذا البساك و لكن الله تعالى جعلها رخاء رخية كأنهقا ل تسققير كققأنهم ل

))حيث أصممابيطيرون فليس فيه إزعاج و هذا من آيات اللققه قققال ((
أي حيث... 
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